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Entre os dias 7 e 17 de junho, o Parque de Eventos recebe a 28ª edição da ExpoBento,
a maior feira multissetorial do país, com mais de 400 expositores
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ARTIGO
eSocial e o novo direito do trabalho

Confiamos no nosso trabalho
Chegamos a mais uma ExpoBento. E esta edição tem um
sabor especial para nós, do Centro da Indústria, Comércio e
Serviços. Ainda sob os efeitos de um cenário econômico que
inspira cuidados e dos desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros que provocou não só desabastecimento, mas também atrasos em diversos serviços, conseguimos erguer uma
28ª edição firme e forte.
Isso graças ao corpo competente de nossa diretoria e ao
modus operandi que caracteriza nosso jeito de trabalhar. Como
em todos os anos , trabalhamos com uma margem adiantada
de preparção, para cuidar de todos os detalhes da feira. Esse
planejamento foi vital para adiantar a ExpoBento em termos de
montagem e de estruturação.
O final da grave a poucos dias do início da ExpoBento, sem
dúvida, nos ajudou, mas temos a convicção de que a sorte
sempre anda ao lado daqueles que fazem por ela acontecer.
Assim, vamos abrir a ExpoBento do jeito que ela merece: repleta de expositores e de público.
São com eles que contamos para superar os desafios de realizar mais uma edição desta feira que é mais do que multissetorial, é a própria força econômica de nossa gente. É com eles
que vamos fazer dessa ExpoBento um evento tão grandioso
quanto a sua trajetória merece.

No dia 16 de Julho de 2018 iniciará a obrigatoriedade da implantação do eSocial para pessoas jurídicas privadas com faturamento de até R$ 78 milhões,
incluindo as classificadas como micro e pequenas
empresas, MEIs e pessoas físicas que possuam empregados. A Reforma Trabalhista e a implantação do
eSocial indiscutivelmente se apresentam como fatos
demarcadores de uma nova era na gestão de recursos humanos. Ambos impactarão consideravelmente
as rotinas e processos de todos os empreendimentos
privados nacionais.
Paralelo às mudanças e instabilidade do novo
direito do trabalho surge o eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – já planejado para as principais
e relevantes mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista. Trata-se de exigência do Governo Federal, com
vigência desde 08 de Janeiro de 2018 para empresas
com faturamento acima de R$ 78 milhões em 2016.
Esse grupo representa 13.707 mil empresas e cerca
de 15 milhões de trabalhadores, o que representa
aproximadamente 1/3 do total de trabalhadores do
país, de acordo com as informações disponibilizadas
pelo eSocial. A implantação do sistema para todos os
empreendimentos privados do país e órgãos públicos
ocorrerá em cinco fases, sendo que para esses últimos a obrigatoriedade inicia em 14 Janeiro de 2019. A
relevância nesse momento é para o registro das empresas privadas com faturamento de até 78 milhões
reais, incluindo micros e pequenas empresas, MEIs e
pessoas físicas que possuam empregados, para estes, a obrigatoriedade de implantação do sistema se
inicia no dia 16 de Julho de 2018.
O advento da Reforma Trabalhista e o eSocial
denotam a necessidade de o empresariado buscar
orientação jurídica específica, para que antes de iniciar os registros formais apliquem e uniformizem adequadamente as mudanças trazidas. Encaminhando
as informações dos colaboradores de forma correta
e segura, exigência do eSocial, afastam-se futuras
autuações e modificações que resultem em custos
adicionais.
O objetivo da nova sistemática é facilitar a administração, pelos órgãos governamentais, de informações relativas aos trabalhadores. As empresas
devem comunicar ao Governo, de forma unificada,
principalmente as seguintes informações: vínculos;
contribuições previdenciárias; folha de pagamento;
comunicações de acidente de trabalho; aviso prévio;
informações sobre a saúde ocupacional dos colaboradores; escriturações fiscais e informações sobre o
FGTS. O eSocial reduz custos e tempo no momento
de executar aproximadamente 15 obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas reguladas pela Caixa Federal, INSS, Ministério da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego e Receita Federal do Brasil.
Todas as informações disponibilizadas irão compor
um banco de dados único, administrado pelo Governo Federal. Abrangerá mais de 40 milhões de trabalhadores, com a participação de aproximadamente 8
milhões de empresas, além de 80 mil escritórios de
contabilidade.
A racionalização e uniformização das obrigações
relativas à contratação e utilização de mão de obra
onerosa, com ou sem vínculo empregatício, além de
obrigações previdenciárias e fiscais possibilitará o

Se fomos forjados no trabalho, é nele que vamos nos apegar para garantir o sucesso da feira. Como sempre foi, como
sempre será.

Elton Paulo Gialdi
Presidente do CIC-BG Gestão 2018/2019
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cruzamento de dados, em tempo real e a imediata
fiscalização ao cumprimento da legislação. Ponto sinalizador que requer maior atenção do empresário o
de que informações prestadas ao eSocial formarão a
base de cálculo para a apuração dos tributos e contribuições, para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas, entre outros.
Em decorrência da obrigatoriedade da prestação
de informações, o controle sobre o processo da gestão dos recursos humanos na empresa será minunciosamente fiscalizado. O descumprimento das obrigações do eSocial acarretará, além da multa do SPED
(Sistema Público de Escrituração Digital), o risco de
imposição das multas trabalhistas, fiscais e previdenciárias. A sanção da Receita Federal, por exemplo, é a
partir de 150% do valor do Imposto de Renda.
Deixando de lançar as informações corretamente
no eSocial, ou lançando-as de forma indevida, as multas também terão incidência. Fundamental, assim, a
correção de eventuais divergências das informações
cadastrais dos empregados o quanto antes, pois para
preencher corretamente os dados solicitados pelo
eSocial, os empregadores têm que estar com os dados dos seus empregados em consonância com os
arquivos e cadastros oficiais. A medida é importante
para evitar e/ou corrigir eventuais erros, antes do eSocial entrar em vigor.
Importante que os micro e pequenos empreendedores planejem a implementação antes de a primeira
e das demais fases do eSocial entrarem em fase de
exigência. Como o eSocial envolve vários departamentos de uma atividade empresária, algo indispensável a se fazer é o mapeamento das rotinas atuais
da empresa e verificar como serão abarcadas pela
nova obrigação. Agora, mais que nunca, deve-se dobrar atenção para a realização dos exames médicos
ocupacionais, tais como o admissional, demissional,
periódicos, mudança de cargo e retorno de função.
Os eventos serão enviados a partir da segunda
fase e inicialmente contemplarão eventos não periódicos, como admissões, demissões e afastamentos
de funcionários. Após, serão informados os eventos
periódicos da folha de pagamento referentes às remunerações. A quarta e última fase do eSocial é a substituição da GFIP como declaração para apuração da
contribuição previdenciária e do FGTS. O descumprimento aos prazos e ao novo formato incidira multas já
existentes, que variam de R$ 201,27 a R$ 181.284,63.
Desta forma, é importante que as pessoas jurídicas e também físicas a que se refere o eSocial estruturem e organizem todos os dados de seus empregados e entendam o funcionamento do sistema,
evitando penalidades.
O êxito dependerá de um bom planejamento preventivo e o uso certo das ferramentas. Desse modo,
tanto a Reforma Trabalhista quanto o eSocial servirão
como impulsionadores positivos destas mudanças
nas relações de trabalho, com mais oportunidades e
transparência para todos. Devido à complexidade e
relevância do tema, o Centro da Indústria Comércio e
Serviços de Bento Gonçalves apoia o curso: Desvendando o eSocial - Aspectos Gerais da Regulamentação e Preenchimento. Com duração de quatro horas,
a realizar-se no dia 30 de Junho, às 7h30min, no Sindilojas Regional Bento. Inscrições: (054) 3055.2264 /
eventos@s72.com.br.

Andresa Provenzi

Advogada consultora e assessora
jurídico-empresarial, sócia-diretora do
escritório Porgozelski Provenzi
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“Não estimulem o voto em branco”,
pede Ana Amélia Lemos
O simbolismo da música “Que País é Este”,
entoada pelo Coro da Abraçaí momentos antes
da fala da senadora Ana Amélia Lemos (PP) no
Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), balizou seu discurso no Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves
no dia 18 de maio. Para mudar o Brasil – que
parece pouco ter evoluído em relação à canção
de mais de 30 anos da Legião Urbana –, a senadora gaúcha disse que o único meio é o democrático. “Só através da eleição”, comentou a
jornalista, que também recebeu uma pauta de
reivindicações como a conclusão da BR-470.
“Vejo muitas pessoas dizendo que não vão votar porque só tem corrupto no Congresso. Essa
generalização é um pecado, não podemos colocar todos no mesmo balaio. O bom político
faz a diferença em relação às demandas”, disse
Ana Amélia, que fez um apelo: “Não estimulem a
anulação de voto, não estimulem a ausência no
dia da eleição porque a multa é pequena, não
estimulem o voto em branco, não estimulem em
anular o voto. Precisamos nos empoderar com
o título de eleitor e fazer dele o instrumento da
mudança para o país que queremos”.
Para isso, o eleitor também precisa mudar.
“Não podemos terceirizar a ética”, disse Ana
Amélia, aplaudida por sucessivas vezes durante seu discurso sobre o momento político brasileiro. “Se em Brasília há pessoas corruptas, é
porque elas chegaram lá de algum modo, ninguém chega lá sozinho. As pessoas chegam lá
consagradas pelo voto popular. É a sociedade
quem escolhe”.A senadora também acredita
que há outros poderes institucionais que estão
renovando as esperanças da população, e que
esse momento precisa ser aproveitado. Para
ela, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, condenado pela Lava-Jato no caso do
tríplex do Guarujá (SP), é um sinalizador de que
o país está exercendo seu estado democrático
de direito. “Está funcionando do jeito que queremos, um país em que a lei seja igual para todos.
Esse é o conforto que nós, cidadãos brasileiros,
temos. Essa é a hora do aperfeiçoamento das
instituições”, comentou.
A senadora ponderou, no entanto, que há
um cenário mais nebuloso quanto à disputa da
Presidência da República. “A única certeza que
eu tenho é esperar até o dia 15 de agosto para
saber quem sobra, com ficha limpa, para fazer
o registro de suas candidaturas”. Ana Amélia
também fez um breve relato sobre algumas
posturas adotadas durante seu mandato. Sobre
a reforma trabalhista, disse que votou favorável
porque tinha a certeza de que nenhum direito
do trabalhador seria retirado, ao contrário do
que ocorreu quando analisou a reforma previdenciária. “Primeiramente, o governo que vai
decidir sobre isso precisa ser eleito pelo voto

que parece uma estrada do interior neste trecho
de 45 quilômetros em efetivamente na nossa
rodovia da região nordeste do Rio Grande do
Sul”, disse Monica Mattia, Docente da Universidade de Caxias do Sul, que produziu o estudo, e Coordenadora Executiva do Conselho
Regional de Desenvolvimento (Corede-Serra).
A pauta será entregue ao ministro dos Transportes, Valter Casimiro, no próximo dia 22, em
audiência com representantes políticos e de entidades regionais. Outra necessidade da Serra,
entregue para a senadora, é sua intervenção,
através do Ministério da Saúde, para agilizar
o atendimento a 2,8 mil pessoas que aguardam a realização de cirurgias ortopédicas.

Senadora palestrou no
CIC-BG e recebeu pauta
de reivindicações da
comunidade regional
para ter legitimidade para uma decisão dessa e
dizer como vai fazer, e também porque haveria
a retirada do benefício da aposentadoria rural”.
BR-470 e outras reivindicações
A vinda da senadora Ana Amélia Lemos foi
marcada também por reivindicações da comunidade regional, como a celeridade no atendimento de cirurgias ortopédicas no hospital de
referência, em Caxias do Sul e, principalmente,
a conclusão da BR-470. Hoje, são necessários
cerca de 45 quilômetros de asfalto para finalizar
o trecho entre os municípios de André da Rocha
e Lagoa Vermelha. Segundo o presidente da
Associação dos Municípios da Encosta do Nordeste (Amesne), Waldemar De Carli, a estrada
pode ser a mais importante do Estado. “Ela tem
potencial tanto econômico quanto turístico, pois
liga o Rio Grande do Sul de Norte a Sul quase em linha reta”, comentou De Carli, também
prefeito de Veranópolis. No encontro, também
foi apresentado um estudo sobre a rodovia.
O pedido para conclusão da estrada parte de
uma região com cerca 300 mil habitantes e que
registrou, em 2015, um PIB de R$ 13 bilhões.
Além de escoar a produção, desafogaria o trânsito da BR-116. A ideia é que a BR 470 seja utilizada para acessar o centro do país. Segundo
o Plano de Desenvolvimento do Rio Grande do
Sul e o Plano Nacional, existe a previsão de duplicar dois trechos da rodovia na região, entre
Bento Gonçalves e Nova Prata até 2024 e entre
Bento e Carlos Barbosa até 2029. “Queremos
antecipar isso, mas precisamos transformar o

Mobilização reivindica condições
para região produzir
A mobilização que congregou representantes de mais de 20 entidades setoriais e de cerca
de 40 prefeituras de municípios da região em
torno da conclusão das obras na BR 470 foi
uma clara demonstração de como a união pode
fomentar importantes conquistas coletivas, na
opinião do presidente do Centro da Indústria,
Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Elton
Paulo Gialdi. “Estamos reunidos independentemente de partidos políticos, acima de interesses individuais, lutando para reivindicar essa
importante melhoria para a região. Não estamos pleiteando privilégios ou favorecimentos
por parte do Governo, apenas condições básicas de estrutura para uma região que tanto produz e já provou sua capacidade, competência
e vocação empreendedora”, disse o presidente
ao falar dos cerca de 45 quilômetros de asfalto necessários para finalização da rodovia – ao
lançar a semente do pedido de duplicação do
trecho entre o município de Carlos Barbosa e
o distrito de Tuyuti. Ressaltando a importância
desse engajamento também sob o viés político, Gialdi tornou a provocar a necessidade de
envolvimento dos cidadãos, especialmente do
empresariado, na tomada de decisões – seja
em âmbito municipal, estadual ou federal. “Por
muito tempo, deixamos o país ao encargo de
políticos totalmente despreparados e até mesmo motivados por intenções nada nobres.
Como resultado, hoje temos um país dilapidado, loteado por interesses obscuros, pessoais
e partidários. Agora, é hora de reagir. Precisamos aprender a fazer política – não aquela partidária, mas a construtiva. Essa é a ferramenta que decide o futuro das sociedades e nós
precisamos assumir papel ativo e responsável
nesse processo. Somente assim poderemos
ver nossos interesses corretamente representados e reivindicar aquilo que entendemos como
prioridade: segurança, saúde, educação, infraestrutura, redução tributária, entre outros”, diz.
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‘Esta eleição se dará no terreno dos valores’
Flávio Rocha (PRB), pré-candidato a presidente do Brasil, tem voado pelo país em defesa da família – esse é um dos eixos centrais de
sua campanha. O executivo da Riachuelo cruzou extremos geográficos – viajou de Manaus
para Bento Gonçalves ná véspera de participar da palestra-almoço promovida no dia 11
de maio pelo Centro da Indústria, Comércio e
Serviços. E foi aplaudido pelo auditório ao defender a família. “Esta é uma eleição que se
dará no terreno dos valores, precisamos apresentar uma reação indignada a esta tática sórdida de atacar nossos valores mais fundamentais, principalmente da família que está sendo
atacada de todos os lados”, disse.
Rocha fez uma analogia ao naufrágio do Titanic para justificar sua candidatura, decisão à
qual considerou a mais difícil de sua vida. Disse que vislumbrava não um iceberg, mas dois
– um simbolizando a extrema-esquerda e outro a extrema-direita –, ambos representando
como destino o desastre. Para ele, o primeiro
reflete o desapreço ao valor da democracia e
o segundo, ideias anacrônicas que deixaram
14 milhões de desempregados. Defensor de
ideias liberais, o pré-candidato disse que existe hoje no Brasil um “xiitismo trabalhista”. Isso
causou, segundo ele, uma visão ideologizada
anticapitalista e antiempreendedora que contaminou todas as áreas da gestão pública e
destruiu a competitividade brasileira. “Procura-se qualquer faísca para jogar um balde de
gasolina para causar conflito, capital contra
trabalho, rico contra pobre, nordeste contra
sul e sudeste. É um conflito entre os que puxam a carruagem e uma pequena minoria da
aristocracia tóxica que se apropriou do Estado
em benefício próprio”, disse. Segundo ele, o
Brasil precisa de quatro reformas para voltar
a ter competitividade e avançar. A trabalhista,
em andamento, apresentou melhorias, como
queda nos processos trabalhistas, segundo
ele, mas é necessário também reformas tributária, previdenciária e estrutural, no sentido
de enxugar a máquina pública. “Vejo soluções
não com o aumento de barreiras protecionistas, a nossa lógica não onerar as importações,
é desonerar a produção local. E podemos fazer isso rapidamente com as quatro reformas”,
comentou. O presidenciável também disse
que as empresas bem-sucedidas têm foco total no cliente, enquanto o Estado preocupa-se

Pré-candidato à Presidência,
Flávio Rocha participou
de palestra no CIC-BG
no dia 11 de maio
com seus privilégios e corporações. “Existe
Estado demais onde não precisa ter Estado,
e Estado de menos onde ele é essencial e
insubstituível”. Quanto à segurança pública,
Rocha disse que ela também está contaminada ideologicamente, com a socialização
da culpa e da vitimização do criminoso. Para
ele, a esquerda defende bandido e a direita
as corporações. “Realmente as instituições
precisam ser prestigiadas de fato, mas quem
está na total orfandade são as vítimas”, disse. Rocha enxerga nesta eleição uma chance
para o Brasil mudar. Acredita que a mudança no financiamento das campanhas acabará
com as contrapartidas que existiam em outras
disputas. “Por uma felicidade das circunstâncias eu vou poder financiar minha campanha.
Descobri que isso inspira uma forte confiança
na sociedade, porque o compromisso é com
minhas ideias, independentemente de quem
vier apoiar. Não terei nenhuma contrapartida a
devolver a quem quer que seja”.
Engajamento político do
empresariado é necessário
Mais do que a linha de pensamento de um

dos pré-candidatos à presidência da República nas eleições de outubro deste ano, a
palestra-almoço realizada no CIC-BG cumpriu
outra importante função: sensibilizar o empresariado acerca da importância do engajamento político em favor do desenvolvimento da
sociedade.
Convicto de tal necessidade, o presidente
do Centro da Indústria, Comércio e Serviços
de Bento Gonçalves, Elton Paulo Gialdi, convidou o público a refletir sobre esse compromisso coletivo. “A decisão de Flavio Rocha de voltar para a vida política partidária merece ser
enaltecida. Essa atitude revela uma postura
na qual eu, particularmente, acredito e apoio.
Entendo que o empresariado do Brasil deve
se envolver muito mais na vida pública e política do país, independentemente de qualquer
convicção partidária. Talvez, somente tendo
um empresário no posto máximo de nosso
país consigamos ser melhor compreendidos e
mais apoiados”. Em tom de desabafo, criticou
algumas posturas públicas que desestimulam
o desenvolvimento econômico. “Os governos
que se sucederam desde a época do Reinado
somente aumentaram a voracidade por tributos, impostos que a população não percebe
serem bem empregados em favor da sociedade. Essa dinheirama somente paga a incompetência, a inoperância e a corrupção desta
nação fantástica chamada Brasil”, disse.
Gialdi ponderou, ainda, que o exercício
político é vital nas sociedades democráticas.
“Precisamos tomar consciência que é nossa
responsabilidade fazer com que o Brasil dê
certo ou não, e a política é o instrumento para
isso. Não podemos, portanto, sermos omissos. É hora de assumirmos nosso papel ativo
de agentes políticos e promovermos as transformações que queremos ver. Nesse ano tão
importante no cenário político nacional, com
eleições que definirão nossos governantes
pelos próximos quatro anos, vamos exercer
nosso papel político. Vamos participar do processo de construção da nação, ocupar com
responsabilidade nosso espaço no cenário
político. Devemos construir uma ponte entre
a iniciativa privada e os poderes públicos do
nosso país. Somente assim conseguiremos
erguer um Brasil mais justo, mais equilibrado,
com condições mais adequadas de crescimento”, refletiu.
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EXPOBENTO

ExpoBento inicia no dia 7 de junho unindo
negócios e entretenimento
Compras, gastronomia, exposições, cultura e entretenimento criarão um mundo de opções para os visitantes
da 28ª ExpoBento – maior feira multissetorial do país –
que inicia no dia 07 de junho (quinta-feira), e se estende até o dia 17. Durante 11 dias, o Parque de Eventos
de Bento Gonçalves reunirá mais de 400 expositores
de segmentos como moda, variedades, agroindústria,
automóveis, vinícola, gastronomia, imóveis e outros, gerando oportunidades de negócios a diferentes públicos.
Para completar o passeio, peças teatrais, desfiles de
moda, shows musicais, aulas-show e uma mostra com
serviços para casamentos prometem uma programação
diversificada para toda a família. Uma das novidades
deste ano é que todas as atrações podem ser conferidas sem ingressos adicionais, ou seja, basta o valor
pago para entrar no evento (de R$ 5 a R$ 10, conforme
o dia da semana).
Com o intuito de tornar a feira mais acessível aos visitantes, a organização concentrou todas as apresentações artísticas em palcos localizados nos espaços
comuns, de modo que quem circular pelo evento poderá acompanhar, sem custo extra, desde artistas locais
até nomes conhecidos, como Tholl, Demônios da Garoa, Nei Van Soria, Joca Martins, Rodrigo Soltton, entre
outros. “Com esse novo modelo, buscamos fortalecer
a acessibilidade do público às atrações da ExpoBento. Assim, as pessoas terão um passeio completo, pois
além de fazer boas compras, podem conhecer diferentes artistas, ritmos e culturas”, assinala o diretor geral
Leocir Glowacki.
A expectativa é repetir os ótimos resultados da edição
passada, com perspectiva de receber mais de 200 mil
pessoas vindas de todas as regiões do Brasil. “Bento
Gonçalves é uma cidade naturalmente atrativa, mas a
ExpoBento certamente é uma catalisadora para a economia municipal, uma vez que impulsiona negócios tanto para expositores quanto para empresários de outros
segmentos, como turismo, hotelaria e alimentação, por
exemplo”, acrescenta Glowacki.
A feira terá nove espaços temáticos: Mundo da Indústria, Comércio e Serviço; Mundo do Imóvel; Mundo do
Agronegócio; Mundo do Vinho; Mundo da Moda; Mundo
da Gastronomia; Mundo Automotivo; Mundo das Variedades e Mundo das Crianças. Saiba um pouco mais sobre o que aguardo os visitantes nas páginas seguintes.

Maior feira multissetorial do Brasil espera atrair
mais de 200 mil visitantes ao Parque de Eventos de
Bento Gonçalves durante 11 dias de programação

SERVIÇO
O quê: ExpoBento 2018
Quando: de 7 a 17 de junho
Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (alameda Fenavinho, 481)
Horários: Segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30min; Sábados e feriado das 10h às 22h30min e aos domingos das 10h às 21h
Ingressos:
Antecipados: R$ 2 (lotes de 100 unidades)
Dias de semana: R$ 5
Fins de semana e feriado: R$ 10
Estacionamento: R$ 12 (dias de semana) e R$ 15 (fins de semana e feriado)
Estacionamento coberto: R$ 22 (dias de semana) e R$ 25 (fins de semana e feriado)
Mais informações: www.expobento.com.br | Promoção: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves

05

06

EXPOBENTO

JORNAL DO CIC, Bento Gonçalves, Junho de 2018

Um mundo de opções para o público

Conheça algumas das novidades e atrações de destaque que
a ExpoBento 2018 preparou para os visitantes de sua 28ª edição:
“ExpoBento Na Mesa”
apresenta aulas-show
de gastronomia
O projeto “ExpoBento Na Mesa”
apresentará ampla programação
com aulas-show de gastronomia
abertas ao público. A proposta dos
encontros – comandados por chefs regionais – é valorizar a culinária
da Serra gaúcha por meio de receitas descomplicadas, nutritivas e
saborosas. Felipe Biondo, Gabriel
Lourenço, Mauro Cingolani, Gustavo Bonfiglio, Rodrigo Bellora, Israel
Bertamoni e Amado Mendez Ambrosio compõem o time de profissionais
que comandarão as aulas. Além disso, quem gosta de comer bem vai
encontrar um ‘prato cheio’ para curtir à vontade. Mais opções estarão
disponíveis para saciar a fome dos
visitantes – o número de estabelecimentos é 10% maior que na edição
anterior – trazendo cozinha gourmet
e culinárias étnicas como italiana, japonesa e chinesa, além de lanches

variados. Outra atração são as Oficinas Kids, aulas culinárias gratuitas
para crianças, atendendo de 80 a
100 jovens previamente cadastrados, em uma parceria com o Senac.
Leves, divertidas e dinâmicas, as aulas vão despertar a curiosidade das
crianças para o mundo da gastronomia e tornar a visita à feira ainda
mais completa.
Agroindústria e
empreendedorismo
Os pequenos negócios que ajudam a movimentar a economia local
ganham visibilidade extra na ExpoBento 2018. O Mundo da Agroindústria terá a participação de mais
de 60 pequenos produtores regionais, ofertando delícias como cucas,
pães, queijos, salames, chimias, capeletti e mais itens representativos
da produção local. Fruto de uma
parceria firmada com o Governo do
Estado para subsidiar a adesão de
pequenos produtores, a iniciativa co-

loca na vitrine o trabalho das micro-indústrias familiares de bento-gonçalvenses e de municípios vizinhos.
Arte e cultura
sobem ao palco
As principais apresentações artísticas e musicais ocorrerão no palco
principal, localizado no Mundo da
Gastronomia. Teatro, música, dança
e stand up comedy irão proporcionar
diferentes emoções aos visitantes.
Sunset Riders, Nei Van Soria, Oswaldir e Quinteto Nativo, grupo Tholl,
Joca Martins, Rodrigo Soltton e Demônios da Garoa são apenas alguns
dos nomes que compõem a agenda
(confira a relação completa no final
deste conteúdo).
Mostra
“Case em Bento”
A mostra paralela “Case em Bento” vai reunir mais de 80 expositores
dos variados segmentos necessá-

rios para a realização de festas em
geral – casamentos, aniversários,
formaturas, eventos corporativos,
entre outros. Participam prestadores
de serviço de buffet, fotógrafos, decoradores, cerimonialistas, agências
de viagens, espaços para festas, aluguéis de trajes, por exemplo. Quem
visitar a mostra, que ocorre entre os
dias 15 e 17, no Pavilhão F, poderá
concorrer a uma festa completa.
Conforto e segurança
para o visitante
Para que o visitante possa apreciar todas as atrações com conforto e
segurança, a diretoria disponibilizará
400 novas vagas de estacionamento coberto no espaço do Pavilhão
E, facilitando o acesso à feira. Além
disso, diversos investimentos em segurança garantem o bem-estar de
expositores e visitantes: são mais de
190 câmeras de monitoramento no
Parque de Eventos, acompanhadas
permanentemente por uma central.
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ATRAÇÕES TEATRAIS
Tholl, Imagem e Sonho
Espetáculo consagrado nacionalmente, Tholl, Imagem e Sonho arrebata
corações, ganha novos fãs e desperta,
em especial nos jovens, o gosto pela
arte circense. Estreado em novembro
de 2002, usa roupagem moderna e
arrojada para a arte circense, sendo
denominado de “novo circo”. O elenco usa perucas estilizadas e figurinos
de luxo com toque de modernidade. O
espetáculo tem iluminação sofisticada,
dança coreografada e música vibrante. Tholl libera os espectadores para
que façam sua própria leitura de forma
simples e sincera, transportando-os a
um mundo de sonho e fantasia. São
75 minutos de alegria e muita magia.
09/06 – 15h
“O Vendedor de Palavras”
Há uma grande falta de palavras
no mundo e as pessoas ficam repetindo as mesmas poucas que têm.
Se cada palavra vale um pensamento, quanto mais palavras, mais pensamentos – essa é a descoberta de
Milho, um menino do interior que sonha em ir para a capital encontrar sua
“amiga” Espiga, que o espera para
juntos encherem o mundo de pensamentos, sonhos e. palavras. Odete e
Adam, avós de Milho, não pouparão
palavras nem artimanhas para manter o jovem sob suas asas, garantindo boas risadas e o humor próprio do
teatro popular. Uma história de amor

às palavras, aos livros e às pessoas.
09/06 – 19h
“Flor da Vida”
O Teatro Mototóti falará de sua
própria jornada ao contar a história
de dois palhaços que se encontram
e buscam realizar seu grande sonho:
fazer teatro. Provando dos sabores e
dissabores da vida de casal, Charle’s
Tone e Thalia Thaluda caminham juntos fazendo escolhas dia a dia, até que
um incêndio arrebatador destrói quase
tudo o que eles têm. Qual será o desfecho dos dois?
10/06 – 15h
“Entrando Pelo Cano”
Retinho é um rato muito esperto
que vai tentar provar a uma comunidade de ratos e ratazanas do submundo
do esgoto de uma cidade que grandes
problemas estão por vir. Ele se lança
em uma aventura secreta em busca
de seus antepassados, levando em
sua bagagem uma informação muito
importante, que vai mudar a vida das
pessoas e dos animais que habitam
os esgotos. Um espetáculo que procura discutir e refletir com as crianças
sobre o significado e a importância do
saneamento básico.
15/06 – 21h
‘Mulheres – Um Musical Poético”
A peça retrata a mulher com sua
beleza, suas contradições, fragilida-

AULAS-SHOW
DE GASTRONOMIA
des e força. Por meio de uma seleção
de textos e músicas, entram em cena
as diferentes mulheres que encontramos atualmente, ou seja, a mãe, a esposa, a dona de casa, a mulher doce e
ingênua, a mulher fatal e tantas outras
que cabem nesse ser maravilhoso e
misterioso que é a mulher.
16/06 – 12h e 16h
“Abra a Boca e Feche os Olhos”
Íris se divide entre a casa, os filhos
e o seu trabalho na TV. Está super
empolgada com um novo projeto: ser
apresentadora do programa infantil
“Abra a Boca e Feche os Olhos”, sobre
alimentos que a natureza nos dá. Mas
os filhos Pedro e Maria sentem falta das
conversas, dos almoços em família,
dos passeios, da cumplicidade com
a mãe. Íris, que trabalha dessa forma
para dar todo o conforto aos filhos,
será surpreendida em sua rotina de trabalho, gerando reflexões sobre saúde,
família, qualidade de vida e muito mais.
17/06 – 14h e 17h
“Mas Bah Tchê - Como é Grande o Meu Rio Grande”
Um divertido musical que conta
a história do Rio Grande do Sul, da
descoberta até a Revolução Farroupilha, passando pela formação do povo
gaúcho, suas lendas, costumes e tradições. Um grupo de cantadores gaúchos invade a cena para dar início a
esta fascinante viagem pelo tempo.

DESTAQUES DA AGENDA
08/06 – 22h
Stand Up Comedy Cris Pereira –
Bagual
A apresentação mostra o bagual
Gaudêncio, personagem ‘chucro’, típico
morador do interior e, no caso gaúcho,
um tradicionalista ferrenho. Divertido, o
espetáculo arranca risos da plateia com
cenas comuns para os moradores do
Rio Grande do Sul.
09/06 – 22h
Nei Van Soria
Nei Van Soria sempre foi um artista
inquieto, fundador de duas bandas seminais do Rock Gaúcho nos anos 80,
TNT e Os Cascavelletes. No início dos
anos 90, seguiu carreira solo com um
trabalho consistente e, desde então gravou os discos “Avalon”, “Jardim Inglês”,
“Cidade Grande”, “Só”, “O dia + Feliz”,
“Mundo Perfeito” e “Um Cara Comum”.
Realizou diversas turnês, participou de
festivais, fez shows individuais pelo Brasil afora e, em 2009, lançou o DVD Nei
Van Soria 40 Anos - Ao vivo no Ocidente,
uma referência à idade e ao local onde
tudo começou: o Teatro Bar Ocidente.
10/06 – 21h
Oswaldir e Quinteto Nativo
Um novo ciclo se inicia, e a experiência conquistada ao longo da carreira é o
combustível que alimenta Oswaldir desde a época do Recanto Nativo. Hoje, um
quinteto passa a fazer parte desta his-

tória. Mais cinco amigos e parceiros de
estrada. É uma nova família, com muito
talento e novidades.
11/06 – 22h
Joca Martins
Com 30 anos de estrada, Joca Martins é considerado um dos grandes nomes da música gaúcha. Foi trilhando as
estradas do Sul do Brasil, em festivais e
apresentações, que o artista conquistou
o carinho do público e diversas premiações. Entre seus sucessos mais recentes estão as composições “Eu Sou Bagual”, “Liga esse Rádio” e “Barulho de
Campo”.
12/06 – 22h
Rodrigo Soltton
A emoção tomando forma por meio
da música. Um sonho que se torna realidade. Rodrigo Soltton é é um pianista, intérprete e artista que projeta uma
explosão de sentimentos e sensações
através da alma. Consegue cativar o
público de formas diferentes, seja pela
escolha do repertório, seja pelo carisma.
13/06 – 19h30min
Valentina Roman
Nascida em Arvorezinha, cidade próxima de Porto Alegre, a jovem Valentina
Roman, de 12 anos, começou a cantar
aos cinco, quando reproduzia músicas
que ouvia na TV. Quando chegou aos
nove anos, o pai gravou um vídeo seu in-
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07/06

20h Mini curso de degustação – vinícola expositora

08/06

20h Mini curso de degustação – vinícola Lidio Carraro

09/06

14h Oficina kids – Senac
15h Aula-show – chef Gustavo Bonfiglio (Cnec)
16h30min Mini curso de degustação
17h Oficina kids – Senac
18h Aula-show – chef Israel Bertamoni (Cnec)
20h Mini curso de degustação – vinícola Aurora

10/06

14h Oficina kids - Senac
15h Aula-show – chef Natália Pezzi,
do Senac
16h30min Mini curso de degustação –
vinícola Valmarino
17h Oficina kids – Senac
18h Aula-show – chef Rodrigo Bellora
(Valle Rustico)
20h Mini curso de degustação – vinícola Valmarino

11/06

20h Mini curso de degustação – com
vinícola expositora

12/06

20h Mini curso de degustação – com
vinícola expositora

13/06
terpretando Adele e publicou nas redes
sociais. Foram tantos elogios que a pequena começou a fazer aulas de técnica
vocal e violão. Valentina, que hoje toca
violão e guitarra, participou do The Voice
Kids 2018, famosa competição de talentos mirins. Seus estilos musicais favoritos são MPB, pop e rock internacional.
14/06 – 22h
Demônios da Garoa
Humor, vocais e arranjos estruturados e repertório exclusivo marcam a
trajetória de mais de 70 anos do grupo Demônios da Garoa, de São Paulo.
Com estilo, os integrantes provocam o
entusiasmo singular da plateia em cada
apresentação, agradando desde os
mais antigos que acompanham a carreira, até os mais novos fãs, que descobriram a alegria, a personalidade marcante
e as vozes inconfundíveis do grupo.
15/06 – 22h
The Beatles no Acordeón
Show instrumental onde os principais
sucessos da banda inglesa são tocados
no acordeon, instrumento símbolo gaúcho.
16/06 – 20h
Stand Up com Felipe Pires e Caciano kuffel
No palco da ExpoBento, o humor
pede passagem com o show Tendel e
Coisarada.

14h Oficina kids – Senac
15h Aula-show – chef Gabriel Lourenço (Tondo)
16h30min Mini curso de degustação –
vinícola Casacorba
17h Oficina kids – Senac
18h Aula-show – chef Gabriel Lourenço (Tondo)
20h Mini curso de degustação – vinícola Casacorba

14/06

19h Aula-show – degustação de
queijos Santa Clara com o queijeiro
Amado Mendez Ambrosio
20h30min Mini curso de degustação –
com vinícola expositora

15/06

19h Aula-show – chef Felipe Biondo
(Senac)
20h30min Mini curso de degustação –
com Vinícola Gallón

16/06

14h Oficina kids – Senac
15h Aula-show – Mauro Cingolani
(UCS Gastronomia)
16h30min Mini curso de degustação –
vinícola Santa Bárbara
17h Oficina kids – Senac
18h Aula-show – Mauro Cingolani
(UCS Gastronomia)
20h Mini curso de degustação – vinícola Santa Bárbara
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“Transformando Vidas” inicia trabalho com jovens
Aumentar a autoestima de jovens de famílias beneficiadas por programas sociais: essa
é a proposta do projeto “Transformando Vidas”.
Realizado pelo Gabinete da Primeira Dama da
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, com o
apoio da Parceiros Voluntários, o programa visa
disponibilizar inúmeras atividades para meninos
e meninas que completam 15 anos em 2018.
Nesse ano, são 23 adolescentes, sendo 14
meninas e 08 meninos, que participam da iniciativa. Eles passam por diversas etapas ao longo
do ano. A primeira ação com o grupo ocorreu
no dia 03 de maio. As meninas tiveram a oportunidade de aprender como utilizar a maquiagem
de forma correta, de acordo com cada situação. Quem conduziu o encontro foi a maquiadora da Jane Beauty, Natália Bettoni. “Além de
podermos divulgar nosso trabalho, nós temos
a oportunidade de agregar na vida desses jovens, especialmente nessa fase crucial, onde
uma palavra assertiva pode traçar a vida deles”,
aponta. Já para os meninos, o barbeiro da Barbearia JB, Giovani Luis de Oliveira, apresentou
formas de se pentear e se arrumar frente a uma
entrevista de emprego, especialmente, mas
também em diversas outras situações que se
apresentam na vida. “Temos que mostrar para
eles que cada momento exige uma forma de se
apresentar, sem perder as suas características,
mas se adequando ao que o mercado exige”,
comenta. Após as explicações em grupos separados, eles se juntaram para ouvir dicas sobre
autoconfiança, apresentadas pela profissional

Iniciativa do Gabinete
da Primeira Dama
de Bento Gonçalves,
em parceria com a
Parceiros Voluntários,
promove atividades para
adolescentes atendidos
por programas sociais

6º BCom e PV promovem ação
de corte de cabelo
Promover ações que agregam valor à sociedade é a linha de atuação
da Parceiros Voluntários de Bento
Gonçalves, mantida pelo Centro da
Indústria, Comércio e Serviços do
município (CIC-BG). Exemplos que
revelam esse compromisso são frequentes na rotina da ONG – como
a iniciativa que ocorreu no dia 7 de
maio, beneficiando meninos de 13
a 17 anos atendidos pelo projeto
Curumim, mantido pelo 6º BCom.
A atividade contou com o corte
de cabelo dos mais de 30 jovens
participantes, realizada pelo barbeiro da Barbearia JB, Giovani Luis de
Oliveira. “O projeto Curumim oferece
atividades que agregam na vida deles. Eu me sinto feliz por fazer parte
disso, pois são muitas histórias que
conhecemos e nos comovem”, diz.
O corte de cabelo é realizado
mensalmente. Os profissionais auxiliam sem qualquer custo para a entidade atendida.
O Projeto Curumim foi fundado
em 1996, por iniciativa do 6º Bcom,
da Prefeitura de Bento Gonçalves,

da Associação Amigos da Criança,
do Comdica, do Rotary e do Conselho Tutelar. Tem o compromisso
de receber adolescentes em situação de risco social por indicação do
Conselho Tutelar, oferecendo atividades que estimulem seu crescimento
na sociedade por meio deatividades
e oficinais, como informática, inglês,
modalidades esportivas e até mesmo um reforço escolar, quando necessário. Mais informações pelo telefone (54) 3452-1633.

voluntária Michele Zanella Cordeiro, do programa Encanto Mulher. No encerramento, todos receberam brindes ofertados pelo projeto.
A edição de 2018 é a primeira a contar com
meninos de 15 anos, que também passaram a
ser beneficiados com a iniciativa. Junto com as
meninas, a seleção é feita por meio do Cadastro
Único, que elenca adolescentes pertencentes a
famílias que são beneficiadas pelo programa
Bolsa Família. As oficinais são semanais. Profissionais voluntários ministram palestras em diferentes áreas até o dia da festa de debutantes,
que ainda não tem data definida.
O objetivo do projeto, desde 2017, é de encaminhar os jovens para o programa Jovem
Aprendiz, do Senac. “Todas as 14 meninas que
estavam no projeto do ano passado estão trabalhando atualmente. Esse ano já temos empresas interessadas em oferecer vagas de emprego. Então, isso mostra o quanto o projeto
contribui na vida desses jovens”, esclarece Ana
Maria Passaia, assessora da Primeira Dama de
Bento, Cynthia Beatriz Pasin, coordenadora do
programa.
A formação no Jovem Aprendiz inicia em Junho. Todas as despesas dos adolescentes são
cobertas pelo projeto, sejam passagens, lanches e a própria formação. Além da realização
do Gabinete da Primeira Dama e do apoio da
Parceiros Voluntários, existem diversas empresas que colaboram com a iniciativa, fornecendo
lanches, profissionais ou qualquer outro tipo de
suporte.

Dia de beleza é oferecido às mães de
alunos do Ceacri Toquinha da Amizade
O propósito dos Centros de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Ceacris) de Bento Gonçalves
é assegurar o desenvolvimento e
proteção integral daqueles em situação de vulnerabilidade social. Esse
compromisso com a qualidade dessas famílias envolveu, também, uma
ação especial no Ceacri Toquinha da
Amizade, no bairro Conceição: um
dia de beleza para as mães ou responsáveis dos jovens atendidos pelo
centro. A iniciativa foi em alusão ao
Dia das Mães e teve como apoiador
a Parceiros Voluntários do município,
por meio do programa Voluntário
Pessoa Jurídica. “A proposta é sempre oferecer serviços diferenciados
aos alunos, e atendendo as mães
ou responsáveis por eles, nós beneficiamos os jovens também, pois todos se sentem incluídos nas ações e
isso se torna muito gratificante para
nós”, relata a coordenadora do Ceacri Toquinha da Amizade, Sílvia de
Vargas Weirich. A responsável por
promover o dia de beleza foi a ca-

beleireira Iva Vivan, do salão Iva
Espaço da Beleza. “A possibilidade de ajudar os outros nos oferece
também uma forma de agradecer
por tudo o que conquistamos”, comenta. O Ceacri Toquinha da Amizade foi inaugurado em 03 de julho
de 1984, sendo o quarto implantado no município. Atende crianças e
adolescentes de 05 anos a 18 anos,
moradores dos bairros Conceição,
Tancredo Neves e Juventude. Oferece atividades de apoio pedagógico,
oficina de artesanato, violão, dança,
teatro e práticas de modalidades
esportivas. Além disso, disponibiliza para os jovens algumas refeições, como café da manhã, almoço
e lanche da tarde. A ação, realizada
dia 7, teve apoio da ONG Parceiros
Voluntários do CIC-BG por meio do
programa Voluntário Pessoa Jurídica, que tem o propósito de incentivar o envolvimento das empresas
na transformação da realidade social, através da prática do trabalho
voluntário de seus colaboradores.
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Alunos do IFRS promovem ação solidária na APAE
As iniciativas que promovem a solidariedade
merecem reconhecimento na sociedade. Além de
auxiliarem efetivamente as entidades beneficiadas, incentivam outras pessoas a abrirem suas
mentes e serem mais participativas em prol da
comunidade. O projeto COMpaixão, coordenado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul de
Bento Gonçalves, propõe aos alunos da instituição um olhar voluntário frente às necessidades de
entidades do terceiro setor do município.
Com o apoio e intermédio da Parceiros Voluntários, o projeto COMpaixão realizou a limpeza e
o plantio de diversas variedades de frutas e legumes na horta e no jardim da APAE de Bento no dia
02 de maio. A ação contou com a presença da primeira turma do curso de agronomia do IFRS. Os
estudantes, de 18 a 20 anos, tiveram a oportunidade de exercer o trabalho voluntário, por meio do
projeto, e, ainda, aliar a atividade com a prática do
curso, pelo projeto Horta do Bem. A partir dessa
iniciativa, os alunos realizaram a análise do solo
e aplicaram seus conhecimentos sob o acompanhamento dos professores.
A coordenadora do projeto COMpaixão, Kelen
Rigo, conta que a ideia surgiu da necessidade de
promover a ida dos alunos às entidades e aliar o
voluntariado à prática dos cursos. “Todos os alunos são convidados a participar da iniciativa. No
caso da ação na APAE, os alunos de agronomia
se dispuseram a ajudar e, com isso, puderam ser
orientados pelos professores, agregando mais
conhecimento, já que estão diretamente na área”,
aponta.
Apesar de toda a turma se envolver nessa ação

inicial, a manutenção do espaço fica a cargo do
bolsista Giovane Augusto Fensterseifer. “A consciência solidária deveria estar mais presente nas
pessoas. Acredito que esse ato, de ir até as entidades para ajudar no que está ao nosso alcance,
contribui para uma sociedade melhor”, comenta.

Projeto COMpaixão, em
conjunto com a Parceiros
Voluntários, levou
a primeira turma de
agronomia do Instituto
até a associação para
cultivar a horta do local

Colaboração é essencial
Além do apoio da Parceiros Voluntários, que
apresenta as demandas das entidades às instituições do município por meio do programa Voluntário Pessoa Jurídica, a ação na APAE contou
também com a colaboração de empresas: a Tramontina doou as ferramentas utilizadas na atividade e a Sakata, empresa de São Paulo, forneceu
as sementes.
Para a diretora da APAE, Bernardete Carraro
Bertuol, essa iniciativa agrega um valor enorme
para a associação. “Além de proporcionar um visual mais agradável para os alunos e para o público que passa em frente a entidade, a horta faz
com que tenhamos produtos próprios e ecológicos. Por isso que ficamos muito felizes quando
esse tipo de iniciativa chega até nós”, declara.
Sobre o voluntariado
O projeto COMpaixão existe desde 2016 e realiza diversas ações ao longo do ano. A iniciativa
agrega alunos de todos os cursos do Campus do
Instituto Federal de Bento Gonçalves. Para mais
informações, é possível entrar em contato com a
Coordenadoria de Apoio ao Educando do IFRS
pelo fone 3455-3200 ou pela página do projeto no
Facebook.

Ação solidária proporciona
momentos de reflexão na AAPECAN
Iniciativa da Parceiros Voluntários,
com o apoio dos projetos Encanto
mulher e COMpaixão, promoveu bate-papo com mulheres acometidas
pelo câncer. Brindes foram distribuídos ao grupo
Momentos de acolhida e reflexão
fazem a diferença na rotina de pessoas que passam por dificuldades
na vida, especialmente por causa
de doenças, como o câncer. Com
esse intuito, a Parceiros Voluntários
promoveu uma ação na AAPECAN
- Associação de Apoio a Pessoas
com Câncer, na sexta-feira (25). A
iniciativa teve realização do Projeto
COMpaixão, coordenado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul de
Bento Gonçalves, e do projeto Encanto Mulher, da voluntária Michele
Zanella. A ação foi em homenagem
ao Dia das Mães, comemorado em
maio.
Um grupo de quase 20 pessoas
teve a oportunidade de acompanhar
a conversa com Michele, que abordou a importância da autoestima,
principalmente para as mulheres
com algum tipo de câncer. “Nós temos que nos amar do jeito que somos. Olhar no espelho pela manhã

e gostar do que está lá, de frente
para nós. E isso é importante para
mostrar a força que a mulher tem na
sociedade”, considera.
Além do bate-papo, alunas do 1º
ano do ensino médio do IFRS embalaram a tarde com músicas ao longo da atividade. Em paralelo, foram
distribuídos batons, oferecidos pela
Parceiros e pelo Encanto Mulher, e
plantinhas, do tipo suculentas, produzidas pelos alunos participantes
do projeto COMpaixão. A iniciativa
também ofertou pulseiras de pé-

rolas, feita pelas alunas do IFRS, e
sachês perfumados confeccionados
pela voluntária Lenir Nunes de Freitas.
A psicóloga da AAPECAN, Scheila Romagna, confirma a relevância
desse tipo de ação para as mulheres
que passam por situações complicadas na vida. “Nós vemos o brilho
no olhar de cada uma delas. Uma
palavra acolhedora e incentivadora
pode fazer toda a diferença no dia a
dia, por mais simples que seja”, comenta.

Projeto Tribos
conscientiza sobre o
reflorestamento
A Parceiros Voluntários, por meio
do programa “Tribos nas Trilhas da
Cidadania”, promoveu uma ação de
conscientização para reflorestamento de árvores frutíferas com alunos
da escola Félix Faccenda, no bairro
Municipal, dia 4 de maio. Sem esquecer de avisar que se deve plantar as
mudar em locais permitidos, de fácil
acesso e longe de fios da rede elétrica, o grupo percorreu o bairro propagando os cuidados necessários
com o meio ambiente. A professora
de educação infantil e ensino fundamental da escola Alcione Custódio
Farias diz que a ideia surgiu a partir de um livro trabalhado em sala de
aula, chamado “Presente especial”,
que aborda a questão do descarte
indevido do lixo e o aproveitamento
para o plantio. “Os alunos plantaram
mudinhas dentro de recipientes e entregaram para a população. Aliado
a isso, foi incentivado uma conversa que explicasse o dever de cada
um de cuidar do meio ambiente, não
jogando lixo nas ruas e nos rios”,
conta a professora. O projeto “Tribos nas Trilhas da Cidadania” é uma
mobilização para jovens que busca
estimular e desenvolver a cultura do
voluntariado em meio ambiente, cultura e educação para a Paz. Mais informações: 2105.1999.
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Tudo em Grãos traz diversidade em alimentação natural
Jeferson Soldi

Nos últimos anos, a preocupação com uma rotina mais
saudável levou milhares de pessoas a adotarem novos hábitos de alimentação. Produtos naturais, portanto, livres de
conservantes e de outros insumos utilizados pela indústria
alimentícia passaram a ganhar a atenção dos consumidores. Este filão fez surgir estabelecimentos especializados
como a loja Tudo em Grãos. Estabelecida em Bento Gonçalves em março de 2016, a franquia é uma casa dedicada ao comércio de produtos naturais a granel. Ao todo, a
loja oferece mais de 700 produtos para uma alimentação
mais diversificada, saudável e saborosa, com grãos, sementes, cereais, frutas secas e farinhas. O mix inclui ainda
chás, temperos, sucos, além de alimentos sem glúten, sem
lactose, integrais, orgânicos e funcionais. O diferencial da
empresa está na venda a granel, propiciando um consumo
consciente, com preço justo, excelente qualidade e atendimento especializado. A loja está localizada na Avenida
Planalto,698, bairro São Bento, ao lado do Hotel Viverone
- telefone 3452.3176. Para saber mais, acesse www.tudoemgraos.com.br. Acompanhe as novidades também no facebook.com/tudoemgraosbentogoncalves.

Padma, para você e seu lar
No comércio, lojas que conseguem se destacar por oferecerem,
além de bons produtos e preços competitivos, facilidades e comodidades aos clientes, acabam ganhando a preferência do consumidor.
A Padma, localizada no bairro São Bento, sem dúvida é um destes
estabelecimentos. Há um ano atuando no mercado de Bento Gonçalves, a loja se firmou com uma das mais destacadas opções da cidade
em artigos de cama, mesa, banho, decoração e moda feminina.
Tudo ali foi pensado para a satisfação do cliente. O ambiente claro,
a música calma e o cheirinho especial da loja são um convite ao bem-estar – e simbolizam a pureza do corpo e da mente, conceitos ligados
ao nome do estabelecimento, originário da flor de lótus. A loja oferece,
ainda, estacionamento próprio e uma seção dedicada ao vestuário feminino, oportunizando, assim, compras casadas de diferentes objetos
no mesmo ambiente. E quem não pode desfrutar dessas facilidades
não precisa se preocupar, pois há outra: a Padma vai até sua casa
com produtos selecionados e ainda oferece auxílio na decoração de
sua residência. Na Padma, você encontra as melhores marcas em
lençóis, edredons, toalhas e acessórios para cama, além de cortinas
prontas, aromatizadores de ambiente e objetos decorativos. Visite a
Padma na Rua 13 de Maio, 834, em frente ao Shopping L’América –
telefone (54) 3702-3733 – e acompanhe as novidades no Instagram
(padma.bg) e no Facebook (padma.bento).
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Prestige atua no ramo de imóveis de alto padrão
No competitivo mercado imobiliário, o estabelecimento que angariar os melhores imóveis para seu portfólio leva vantagem sobre os
concorrentes. E a Prestige Imóveis Especiais possui quase 2 mil deles
à disposição de seus clientes. Trabalhando com imóveis de alto padrão, o estabelecimento está há seis anos no mercado vendendo e
alugando casas, apartamentos, chácaras, terrenos e salas comerciais
nas áreas mais nobres de Bento Gonçalves. Para dar conta dessa oferta, cinco corretores altamente treinados oferecem o auxílio necessário
para os potenciais clientes tomarem a melhor decisão na hora de escolher a futura morada ou o local do próximo negócio. Na Prestige, os
profissionais prezam por negociações que respeitem a ética e a confiança, a fim de garantir mais segurança nas negociações. Essa forma
de atuação, com foco no cliente, despertou o interesse de universidades da região, que convidaram a imobiliária para apresentar o case em
seus bancos escolares. A empresa destaca-se no mercado também
por conta de diferenciais como o atendimento trilíngue – inglês, italiano
e espanhol – e a parceria com as melhores incorporadoras da região,
o que garante uma cartaela com mais opções de imóveis. A imobiliária
está localizada na Rua Paraná, 91 – esquina com a Rua Ramiro Barcelos –, no Centro – 3452-5523.Para saber mais, acesse facebook.com/
prestigeimoveis ou www.prestigeimoveis.com.br.

Vízia Óptica, a vida é feita de cuidados!
Banco de imagens da empresa

Há mais de 30 anos, a Vízia Óptica atingiu um patamar para além
de um comércio de óculos, armações, lentes e relógios. Sua atuação
focada na saúde dos olhos conferiu credibilidade no mercado a ponto
de sua marca hoje ser reconhecida em toda Serra gaúcha.
Com 12 lojas distribuídas entre Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos
Barbosa e Caxias do Sul, a Vízia caracterizou-se pelo uso de equipamentos de alta tecnologia, tudo para que os clientes tenham sua
tomada de medidas precisas para a confecção de seu óculos, garantindo qualidade, agilidade e segurança. Esse conhecimento técnico,
aliado à tradição e à prática de gestão integrada, contribuiu para a
evolução da Vízia ao longo dos anos. O atendimento personalizado,
a equipe treinada em escola própria de treinamentos – com grade
curricular técnica em ótica, passando por ética e conduta pessoal e
profissional, estudos de caso, perfis de consumidor e moda – e o mix
de marcas consagradas e preços competitivos tornaram a Vízia referência na região. Tanto que a ótica quer ampliar sua consolidação na
Serra, aumentando para 20 o número de lojas até 2020 – hoje são 12
no total, sendo duas operando com a marca Tanti Ótica.
Mais informações sobre a Vízia Óptica podem ser encontradas no
site www.viziaoptica.com.br ou em facebook.com/viziaoptica. Na foto,
os sócios-diretores Iara Bussolotto, Jamirton Benazzi, Vera Damiani,
Cristiane Marin e Daniel Orso.
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Sparkling Night Run recebe inscrições de primeiro lote
Está na hora de começar o aquecimento para mais uma edição da Sparkling Night Run. E quem já estiver preparado para
a corrida noturna em Bento Gonçalves, no dia 10 de novembro,
pode garantir presença para a prova.
Depois do período promocional, a competição recebe as inscrições de primeiro lote. Para confirmar o nome na corrida, o atleta deve fazer o registro através da internet, nos sites www.focoradical.com.br ou www.youmovin.com.br, ao custo de R$ 100 mais
taxa de conveniência - o site oficial da corrida, www.sparklingnightrun.com.br, também conduz aos portais de inscrições. O pagamento dá direito a um kit especial composto de camiseta de
manga curta, número de identificação, sacola, tickets para taça
de acrílico e para degustação de espumante e de massa, além
de duas pulseiras com acesso à área vip.
A atleta Hélen Spadari participou de todas as edições da
SNR, correndo os 5km na categoria geral feminina, sagrando-se
vencedora em todas as edições. Para a multicampeã, a prova
é diferente das demais porque, além de ser noturna, abraça a
comunidade. “É uma prova bem envolvente, vemos vinícolas, o
enoturismo e os apoiadores bem presentes”, opina. Hélen também destaca o caráter incentivador ao esporte da SNR, que em
2018 chega à sua quinta edição. “Isso é muito bom porque o esporte amador vem crescendo bastante e as pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida, então essa proposta do
CIC é muito positiva”. Neste ano, além dos tradicionais percursos
de 5km (individual) e 10km (individual ou duplas) pelas principais
ruas da Capital do Vinho, a SNR terá a modalidade caminhada,
de 4km - gratuita, para quem não quiser camiseta, ou R$ 20 mais
taxa de conveniência para quem optar pela farda. Atração confirmada também para esta edição será a Festa do Espumante,
com início após a chegada dos atletas, num momento de confraternização com a comunidade. A largada da SPARKLING NIGHT
RUN, corrida promovida pelo Centro da Indústria, Comércio e
Serviços (CIC-BG), será na Via del Vino, às 20h30min. Para quem
for apenas caminhar, a saída será meia hora antes.

Corrida noturna ocorrerá nas ruas de
Bento Gonçalves no dia 10 de novembro

Consepro viabiliza melhoria na DEAM
Nem sempre uma significativa melhoria de infraestrutura precisa de quantias vultuosas para gerar resultado. Na Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), por exemplo,
uma simples abertura de uma porta entre uma sala e outra, viabilizada com recursos do Consepro, gerou mais privacidade e
segurança para um importante momento: a hora do testemunho
da vítima. O investimento, de cerca de R$ 1mil, possibilitou que
esse vital instante para compor a investigação da polícia na elucidação do crime seja feito com a intimidade necessária. Antes,
os depoimentos era colhidos numa sala junto à recepção. Como
ela era só separada por uma espécie de divisória de escritório,
a conversa sobre delicados assuntos como crimes sexuais podia ser ouvida por quem aguardava na recepção. Agora, com
o acesso aberto pelo Consepro, a antiga sala de depoimento
virou sala de espera. A oitiva passou a ser feita num recinto antes
destinado ao atendimento de uma psicóloga. Assim, tendo duas
portas, a testemunha entra por um lugar e sai por outro, possibilitando mais segurança para depor. “Essa privacidade para quem
faz a denúncia evita o contato da vítima com o agressor, com
possíveis testemunhas e conhecidos. Além de tudo, traz mais
dignidade para quem vem encarar esse momento”, analisa a titulara da DEAM, delegada Deise Salton Brancher Ruschel.

